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Carrer de Buenos Aires, 56-58 (torre) 

08036 Barcelona 

Tel. 93 419 22 32 

tribunalesport.cce.presidencia@gencat.cat 

 

Exp. núm. 3919 - 39/22/A 

(Peça separada)  
Recurrent: Sr. Joan Soteras Vigo representat  

per la Sra. Maria Barbancho Saborit,  
lletrada ICAB num.43.831 

TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT 

Barcelona, 11 d’octubre del 2022   

 
  

RESOLUCIÓ 1 DE L’EXPEDIENT NÚM. 3919 – 39/22/A (Peça separada) 
 

Amb data 13.9.22, la Comissió permanent del Tribunal Català de l’Esport (TCE) va acordar “...No 
admetre a tràmit el recurs interposat per la Sra. Maria Barbancho Saborit, en nom amb data 1 de 
agost de 2022 contra la resolució de 29 de juliol immediat anterior a la que s’ha fet anterior referencia, 
sense perjudici de que els al·legats del recurrent del Sr. Juan Soteras Vigo puguin ser considerats en 
la resolució que posi fi al procediment i que pugui reproduir-los  en el recurs que, si es el cas, 
interposi contra aquesta  última...”; 
 
Amb data 15.9.22 la lletrada Sra. Maria Barbancho, en nom del recurrent, formalitza escrit al TCE 
interposant recurs de súplica en el que demana que es revoqui la resolució dictada per la Comissió 
Permanent i s’estimin les pretensions deduïdes en el seu primer escrit adreçat al Tribunal, que és 
procedeix a tramitar com a peça separada per tal de no suspendre la tramitació del recurs segons 
disposa l’article 31 del reglament del TCE (DOGC 3393). 
 
De conformitat amb l’art. 7 del reglament del TCE, i els preceptes de general aplicació, el Tribunal 
Català de l’Esport, a la seva reunió de l’11 d’octubre de 2022, HA RESOLT: 
 
Primer.- Admetre a tràmit el recurs de súplica interposat per la Sra. Maria Barbancho Saborit, 
advocada, en representació del Sr. Juan Soteras Vigo contra la resolució 4 de la Comissió Permanent 
del Tribunal Català de l’Esport dictada el 13 de setembre de 2022. 
 
Segon.- Que, per a general coneixement i efectes adients, es publiqui la present Resolució del TCE a 

la pàgina web “FCF/Eleccions” de la Federació Catalana de Futbol, al mateix espai que ja s’ha fet 

amb les de la Junta Electoral com disposa el Reglament electoral de la mateixa federació i anteriors 

del Tribunal de conformitat amb les competències previstes a l’art. 64 de Reglament del TCE (DOGC 

3393). 

 

Que per part del Secretari del Tribunal, és notifiqui la present resolució al recurrent, parts i a la 

Federació Catalana de Futbol fent-les-hi saber que contra aquest acord, no és podrà interposar cap 

recurs, sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment. 

 

 

 

 

El Secretari del Tribunal Català de l’Esport  

 

A:  

- Sr. Juan Soteras Vigo, representat per la Sra. Maria Barbancho Saborit, lletrada ICAB num.43.831.  

- Sr. Alejandro Talavera i Nos.  

- Federació Catalana de Futbol 

  

  
La difusió del text d'aquesta resolució a parts no interessades en el procediment en el qual ha estat dictada només podrà dur-se a terme prèvia dissociació 
de les dades de caràcter personal que els mateixos continguessin i amb ple respecte al dret a la intimitat, als drets de les persones que requereixin un 
especial deure de tutelar o a la garantia de l'anonimat dels afectats o perjudicats, quan escaigui.  
Les dades personals incloses en aquesta resolució no podran ser cedits, ni comunicats amb finalitats contraris a les lleis. 

 


